
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koberec 



Péče o koberec 

Koberce Jabo Carpets byly navrženy tak, aby vydržely. Krása a dlouhá životnost: to se počítá! Ale ani ten 

nejkrásnější koberec nezůstane krásný bez péče. Tento návod vám pomůže udržet váš koberec v kondici! 

 
Každý koberec se zašpiní 

Koberce se skládají z vlasů, které jsou upevněny v podkladové tkanině. Samotný vlas se skládá buď ze 

smyček, nebo z nastříhaných vláken, případně z jejich kombinace. Vlas může být plochý nebo nepravidelný, ale 

také vysoký nebo nízký. Některé koberce mají volnou strukturu vlasu, zatímco jiné mají vlas s velmi vysokou 

hustotou. Každý koberec se časem používáním zašpiní a na světlých kobercích je samozřejmě špína vidět 

snadněji než na tmavých. Tento návod poskytuje 

doporučení pro údržbu a tipy, jak zabránit vzniku skvrn. Dodržujte tyto rady a budete se ze svého koberce Jabo 

Carpets těšit déle. 

 
Skvrny: jak jim předcházet 

Odpověď je jednoduchá: zajistěte, aby koberec nebyl vystaven nečistotám. Toho lze nejlépe docílit kvalitním 

vstupním kobercem, což je zóna, do které se při příchodu zvenčí vsákne špína z bot. Až 80 % nečistot 

vnesených do domácnosti se do ní dostává na podrážkách bot. Dobrý vstupní koberec funguje dvojím 

způsobem: má jak kartáčovací, tak pohlcující účinek. Například kokosová rohož vykartáčuje hrubou špínu z bot, 

ale nemá účinek pohlcování vlhkosti. Zejména při špatném počasí je rozumné přidat ke stávajícímu žlabu na 

nečistoty rohož pohlcující vlhkost (bavlněnou), protože právě vlhkost způsobuje viditelné skvrny. 

 
Údržba : Jak a kdy? 

Veškeré nečistoty, které se dostanou do koberce i přes vstupní koberec, bude nutné odstranit. Především 

dobrou každodenní péčí. Důležité je v tomto ohledu také správné odstraňování skvrn. Z dlouhodobého hlediska 

bude nutná pravidelná údržba. Každému z těchto aspektů se věnujeme níže. 

 
Denní péče 

Pravidelné a důkladné vysávání je nejlepším doporučením pro údržbu. Nečistoty se nebudou usazovat mezi 

vlákny vlasu a přesto je lze snadno odstranit. Je logické, že nejčastěji používané části koberce (jako je vstup, 

dopravní pásy a podlaha, kde jsou sedadla) vyžadují zvýšenou péči. Pravidelné 

Užijte si "šaty" svého domova po celý život! 
 

vysávání také povede k lepšímu zachování struktury koberce. 

Nejlepších výsledků dosáhnete s vysavačem s rotujícím elektricky poháněným kartáčem. Takový kartáč se 

skládá z vodorovného válce opatřeného spirálovitými kartáčovými vlákny. Pokud má váš vysavač pevný kartáč, 

vysávejte rovnoměrnými pohyby, aby vysavač dokázal nečistoty vysát. 

 
Několik základních pravidel: 

- Pravidelně vysávejte každý koberec od začátku, 

- Vyměňte sáček na prach včas, protože po jeho naplnění se sníží sací výkon vysavače, 

- V případě potřeby použijte na nejintenzivněji používaná místa malou sací hubici. Důkladné 

vysávání zabrání zbytečnému poškození koberce. 

 
Skvrny: správné ošetření 

Staré skvrny se odstraňují obtížněji než nové. Proto je důležité, abyste skvrnu vyčistili okamžitě. Věnujte však čas 

řádnému ošetření skvrny, aby se nestala trvalou. 

"Suché" nečistoty je nejlepší nechat vyschnout a důkladně vysát. 

 
Co dělat s rozlitými tekutinami: 

Jakmile se skvrna objeví, je třeba nejprve provést následující kroky: 

- Lžící vysypte co nejvíce rozsypaného oleje. Začněte od vnější strany skvrny a postupujte směrem ke 

středu. 

- Zbytek pečlivě potřete savým materiálem (kuchyňskou rolí, toaletním papírem, kapesníkem apod.), 

dokud místo zcela nevyschne. Nedrhněte! Drhnutí může způsobit narušení hromádky (použijte bílý 

absorpční materiál, abyste zabránili vzniku šmouh).). 

 
Skvrny rozpustné ve vodě - Skvrnu ošetřete čistým hadříkem nebo houbou navlhčenou vlažnou vodou nebo ještě 

lépe sycenou minerální vodou. Postupujte od okrajů skvrny směrem ke středu, abyste zabránili jejímu šíření. 



Poté opět absorbujte nebarveným absorpčním materiálem (nedrhněte). Tento postup opakujte, dokud se vlhkost 

nerozptýlí. Poté koberec osušte a vraťte strukturu do původní polohy. Tímto způsobem lze odstranit 90 % všech 

domácích skvrn. Slabé zbytkové skvrny způsobené kávou nebo čajem postupně zmizí pod vlivem světla (viz následné 

ošetření zbytkových skvrn). 

Mastné skvrny (omáčka, tučné omáčky atd.) - jemně seškrábněte zaoblenou lžící. Poté se ujistěte, že se rozlitá 

tekutina co nejlépe vsákne a již se neodstraní. Poté je třeba skvrnu lehce navlhčit vlažnou vodou. Šetrně naneste 

emulgátor na tuky. Nechte jej několik minut vsáknout. 

Skvrnu znovu navlhčete vlažnou vodou (nebo sycenou minerální vodou) a nechte důkladně vsáknout. Tento postup 

opakujte, dokud se skvrna nerozpustí. Zajistěte následné ošetření čisticím prostředkem (viz následné ošetření zbytků 

skvrn). 

Svíčkový tuk nebo sražené tuky - Pevné materiály co nejvíce shrňte (rozdrťte), abyste zabránili jejich stékání. 

Mastnou skvrnu zakryjte bezbarvým absorpčním papírem. Použijte žehličku o teplotě ±140˚F a opatrně žehlete 

přes papír, čímž dojde k absorpci tuku. Tento úkon opakujte (pokaždé si vezměte čistý papír), dokud se 

mastnota nevstřebá. V případě potřeby proveďte následné ošetření (viz mastné skvrny). 

 
Následné ošetření zbytkových skvrn 

Bylo první ošetření provedeno pečlivě? Nyní skvrnu lehce potřete nebo pokropte vlažnou vodou. Šetrně aplikujte 

čisticí prostředek z tabulky skvrn na zadní straně této brožury Opět nezapomeňte všechny čisticí prostředky 

předčistit (viz obecné rady). Nechte několik minut působit. Skvrnu osušte. Znovu navlhčete a znovu osušte. Tento 

postup opakujte, dokud nezmizí všechny zbytky mýdla. Nakonec skvrnu osušte a vraťte strukturu koberce do 

původní polohy. 

 
Obecné tipy 

Při odstraňování skvrn vždy nezapomeňte postupovat zvenku směrem dovnitř, abyste zabránili jejich šíření. Vlna 

se nikdy nesmí třít, ale roztírat; tření způsobuje matování skvrny a deformaci vláken. Některé skvrny vyžadují 

hodně času a hodně savého materiálu. Nikdy nespěchejte a pamatujte, že pokud se vám to napoprvé nepodaří, 

zkuste to znovu. Před použitím chemických prostředků k ošetření skvrn je vhodné nejprve provést test. Jakýkoli 

prostředek na odstraňování skvrn předem vyzkoušejte na nenápadném místě, abyste se ujistili, že roztok 

nepoškodí vlákno ani barvivo. Budete tak mít jistotu, že prostředek není horší než nemoc. Nenechte se zmást 

tzv. univerzálními prostředky (neexistují). Některé prostředky obsahují optické zjasňovače, které se ve skutečnosti 

velmi blíží bělidlu a zničí barvy a vlákna. 

Použití perlivé minerální vody místo vody z kohoutku vede k lepšímu vstřebávání barviv. Zbytkové skvrny 

způsobené přírodními barvivy (například kávou a čajem) by měly pod vlivem světla postupně mizet. 

Ujistěte se, že navlhčené místo koberce je řádně vysušeno a přikryto navlhčeným ručníkem jako poslední část 

ošetření; minimalizuje se tak riziko vzniku kruhů. Chemická poškození způsobená bělicími prostředky, rzí, močí apod. 

nelze odstranit nebo je lze odstranit jen stěží. Většina z nich vlákna skutečně téměř okamžitě obarví. 

 
Konečně 

Stěhování (zejména těžkého) nábytku může koberec poškodit. Škrábání dveří po koberci samozřejmě vede k 

poškození míst. Dbejte na to (zejména v zimních měsících), aby relativní vlhkost vzduchu v místnosti neklesla pod 50 

%. Tím zabráníte statickému nabíjení a prospějete tím jak koberci, tak nábytku. 

 
Koberce Jabo Service 

Pokud máte nějaké konkrétní dotazy nebo pokud by náš výrobek i přes veškerá preventivní a kvalitativní opatření 

vykazoval nějaké nedostatky, obraťte se na svého dodavatele nebo přímo na nás. 
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